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6.a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO
(FEBRUARO 1921)

HONORA PREZI DA NTO DRO CAR
LOS SAMPAIO. ĜEFURBESTRO DE 

RIO DE JANEIRO

Laŭ decidi-, en ĝenerala kunsido, Bra
zila Ligo Esperantista, okazos en Februaro 
proksinia la 6.:| ,Brazila Kongreso de Es
peranto, kiu, pro nesupereblaj ino!ivoj, ne 
povis eleki ivigi en Aracajŭ. Por ĝin or
ganizi la estraro de B. L. E. elektis kon- 
greskoai ii taton, kiu konsistas el la jenaj per
sonoj : Inĝ0 Antonio C. de Arruda Beltrão 

prezidanto, profesoro Levino Fanzcres— 
vicprezidanto, dro Carlos Domingues unua 
sekretario, sro José M. Reis Perdigão — 
dua sekretario kaj sro Odilio Pinto — ka
sisto.

La kongreskomi ato jam dirsendis la unu
an cirkuleron al ĉiuj brazilaj grupoj kaj ge
esperantistoj kaj esperas ke ili aliĝu al la 
Sesa por ke ĝi bone sukcesu.

Cis nun la kongreskomitato sukcesis var
bi por la patronada komitato la jenajn ko
natajn eminentulojn : Generalo dro. Lauro 
Muller, senatano, membro de la Literatura 
Akademio kaj eks-ministro de Eksteraj Afe
roj kaj Publikaj Lai oroj ; generalo M. O. Val- 
ladão, senatano kaj eks-prezidanto de ŝtato 
Sergipe ; dro Antonio Carlos Ribeiro de 
Andrada, federala deputato kaj eks-minis
tro de Financaj Aferoj ; admiralo Gomes 
Pereira, ministro de 1’ Supera Milita tribu
nalo kaj eks-ministro de Maristaj Aferoj ; 
grafo dro. Affonso Celso, direktoro de 1' 
Fakultato de Leĝoscienco, membro de 1’ Li
tteratura Akademio, ĵurnalisto kaj verkis
to ; dro Manoel Cicero Peregrino da Silva, 
direktoro de la Publika Biblioteko kaj eks

Publika lnstruado ; sro Anto- 
Franco, prezidanto de la Ko’ 
komercisto kaj industriisto ;

direktoro de la 
nio A. Araujo 
merca Asocio, 
dio .João Teixeira Soares, eminenta inĝe
niero kaj industriisto ; dro Aŭgusto Ramos, 
vicprezidanto de 1’ Komerca Asocio, 
distinginda inĝeniero kaj industriisto; sro 
José Dias Tavares, eks-prezidanto kaj di
rektoro de la Komerca Asocio, komercisto 
kaj industriisto ; dro Luiz Raphael Vieira 
Souto, distinginda inĝeniero kaj teknika hoĵi- 
silanlo de la ĉefurbesIraro kaj sro Affon
so Vizeu, honora prezidanto de la Komerca 
Asocio kaj tre konata komercisto.

ESPERANTISTOJ TUJ ALIĜU AL LA 
li* KONGRESO KAJ SENDU VIAN KO
TIZAĴON ÍÕSOOO) AL SRO ODILLO PIN
TO, PRAÇA 15 NOVEMBRO IOI, 2.°

I?.- Congresso Universal de Esperanto
Realisou se em Haya, de 8 a 14 de Agos

to ultimo, o 12.° Congresso Universal de 
Esperanto. As sessões solemnes se reali- 
saram no celebre e antigo Ridderzaal (salão 
de Cavalleiros), em que a rainha costuma 
abrir o parlamento hollandez e onde se re
unio a segunda conferencia da paz. Coinpa- 
.receram os seguintes representantes de di
versos governos : Commandante Alberto 
Alessio, pelo Ministerio da Marinha da Ita
lia ; Major José Perogordo, pelo Ministerio 
da Guerra da Hespanha ; Snr. J. AV. Se- 
venhuijscn, pelo Ministerio da Instrucçãc 
da Hollanda ; Sur. A. Pitlik, pelo Minis
terio do Commercio e Turismo da Tchekos- 
lovaquia ; Snr. Ivan Krestanov, pelo Mi
nisterio da Instrucção Publica da Bulga
ria e Snr. Kaczkovsky pelo governe da Po- 



2 BRAZILA ESPERANTISTO

lonia. O representante official do Japão 
chegou em Ilaya depois de encerrado o con
gresso.

Apezar das difficuldades da viagem e 
do actual curso de cambio cerca de 100 pes
soas, de 23 paizes, compareceram ao con
gresso.

A sessão solemne de abertura foi pre
sidida pelo Snr. J. Af. AVarden, como mem
bro da «Konstanta Komitato de la Kongre
soj», o qual saudou o Congresso e propoz 
que fosse aclamada a seguinte directoria : 
Presidente honorario, General Sebert, de 
Paris ; presidente, Snr. J. R. G. Isbrŭcker, 
de Haya; vice presidentes, dr. Alees, de 
Haya e Snr. Warden, de Edinburgo ; Se
cretario, Snr. Deligny, de Saint Omer ; Se
cretários auxiliares, Mme Cense, de Paris 
e Snr. Bruijn, de Haya. O Snr. Warden 
passou a presidencia ao Snr. Isbrŭcker, que 
chamou a attenção para a presença do Pre
feito de Ilaya, Snr. J. A. N. Patijn. Este 
deu as boas vindas aos congressistas e ex- 
primio sua sympathia pela nossa causa. O 
terneo é oppprtuno para nosso trabalho, Idisse 
elle. O presidente agradeceu ao Prefeito e 
fez o discurso de abertura do congresso. Re
feriu se á morte do Dr. Zamenhof, Boirac, 
Hoddler e de outros pioneiros do movimento 
esperantista. Seguiu-se com a palavra o dr. 
E. Privat, que, com palavras eloquentes e 
emocionantes, fez o panegyrico do dr. Za
menhof. Os congressistas honraram a memo
ria dos mortos, conservando-se em silencio 
por alguns momentos. Seguiram-se as sauda
ções dos representantes dos diversos paizes. 
Foram lidos varios telegrammas congratula 
torios, entre os quaes o dos esperantistas 
brasileiros. Causou grande satisfação o se
guinte telegramma enviado pelo Prefeito de 
Londres, Snr E. E. Cooper : «Na qualidade 
de Presidente da «World Friendshio Socie- 
ty», desejo, no exercício desse cargo, apre
sentar ao Congresso de Esperantisas, ora 
reunido em Haya, as minhas mais effusi- 
vas saudações.

Sirvo-me do ensejo para confessar que 
são inestimáveis os serviços prestados pela 
lingua internacional auxiliar «Esperanto», já 
promovendo o intercâmbio de communica
ções entre innumeras pessoas de todas as 
classes sociaes e religiões, nos diversos pa
izes do mundo, já, e principalmente, acen- 
drando os sentimentos de amizade e solida 
riedadc reciproca de que presentemente de
pendem o bem estar e a felicidade de to
dos os povos».

secretario da Liga das Nações não 
podido comparecer á sessão de aber- 
enviou á mesa do Congresso uma 
de saudações.
mais importante decisão do Congres- 
relativa á reorganisação das insti

0 
tendo 
tura, 
carta

A 
so foi
tuições esperantistas, tendo sido approvada 
a seguinte resolução proposta pelo Snr. E. 
Privat, com um accrescimo proposto pelo 
Snr. Applebaum : — «O Congresso julga ne
cessario que seja breve creada uma organi
sação internacipnal para sustentar as ne
cessárias instituições centraes; elle pede ao 
Centra Oficejo (C. O.), de Paris, e á Uni
versala Esperanto - Asocio (U. E. A.) 
que organisem uma commissão para pre
parar um1 plano e publical-o antes da pri
mavera. Essa commissão será composta de 
dois representantes do C. O., de dois da U. 
E. A., e 'de tres pessoas escolhidas pelo Con
gresso. Pede que durante esse tempo auxi
liem materialmente, aleni das sociedades na- 
cionaes, as instituições acima referidas».

Por proposta do sro Nylén, de Suécia, o 
Congresso escolheu para membros da com
missão ps Snrs. dro. Arnhold (Dresden), 
Page (Edinburgo) e Poncet (Lyon).

Realisaram se reuniões especiaes de com
merciantes, christãos, médicos, inações, pa
cifistas, sendo dignas de menção especial, 
as dos commerciantes, presididas pelo Snr. 
R. Marshall, de Londres.

•Durante o Congresso realisaram se ex
cursões pos lagos de Leiden e Kager te 
Brasemar e visitas aos Palacios da Paz e 
da Floresta.

Entre outras distracções, houve um con
certo e as representações do drama «Ju
ĝa Kunsido en 1813» e da comedia «Muzik
vespero en 1813», ambos no Theatro Real 
e um baile internacional, no salão do Jar
dim Zoologica Foram muito apreciadas as 
danças especiaes hollandezas em costumes 
nacionaes.

Aleni de sessões cinematographicas, se 
realisaram duas conferencias com projecções 
luminosas, sendo uma pelo snr. I. Kresta 
nov sobre a Tchekoslovaquia.

Foi escolhida a cidade de Praga, capi
tal deste ultimo paiz, para séde do 13o Con
gresso Universal de Esperanto.

Cartões postaes de propaganda do 6o
Congresso Brazileiro de Esperanto a 800 
f* S <1 (I tl 7 í 3

Dirijam-se ao Snr. Odilio Pinto, thesou
reiro, Praça 15 Novembro, 101 - 2.° andar.
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La cikado kaj la formiko

Cikado kantadinte
Someron tutan,

Troviĝis (Senproviza
ĉe 1’ veno de 1’ malvarmo :
Nenia plu peceto 
Da muŝo aŭ. vermeto.
Ĝi iris tre malsata
Proksimen al formiko, 
Petante, ke ĝi pruntu 
Grenerojn por vivadi 
Ĝis nova la somero. 
«Per mia best-honoro, 
Ĝi diris, al vi tutan 
La sumon kun procento 
Mi pagos post. la vintro.» 
Sed estas ne pr un tema 
Formiko : tio estas 
.Malbono ĝia sola 
«Vi, kion do faradis, 
Ĝi diris, dum varna’ estis?
— Tra 1’ nokto kaj tra 1’ tago, 
Kantadis ,mi senĉese.
— Vi kantis 1 mi tre ĝojas;
Nun iru do dancadi.»

El «Elektitaj Fabloj de J. de Lafontai
ne, esperantigitaj de G. Vaillant.»

ROMEU KAJ JULIETO
(SHAKSPERE)

Akto 5.» — Sceno 1.»
Mantua

Romeo - 

en
vi

Mi memoras 
ĉi cirkaŭaĵo ; 
tute ĉifono 
mieno,

tiu 
dis 
ra

Strato
• • • • •
apotekiston, loĝantan 

lastatempe mi ofte lin 
vestita, kun inalbonhumo-

elektante vegetaĵojn: akra mi
zero lin konsumis ĝis la ostoj, donante al 
li malgrasan aspekton.

En lia malprovizita vendejo, pendis el 
preskaŭ nudaj ŝrankoj pai ŝtopita krokodi
lo kaj feloj do malbelŝajnaj fiŝoj.

Sur la bretaro estis dissemitaj senenha
vaj skatoloj, verdaj potoj el argilo, vezi
koj, provizo da ŝimita grajnaro, restaĵoj 
de ŝnureto, buloj de malfreŝaj rozoj, ĉio 
tre ŝpareme disĵetita, aspektante kiel mo
desta ekspozicio.

Rimarkinte tiun mizeron mi diris: se 
iu nun bezonus venenon, kies vendiston Man
tua leĝo mortpunas, jen estas la mizerulo 
kiu ĝin liverus.

tiu 
la 
tio • • •F

tiel

estas 
kvar- 
cner-

Ho ! tiu penso antaŭis mian bezonon, 
malriĉulo ĝin plenumos; tiu ci estas 

vendejo, ĝi estas hodiaŭ fermata, pro 
ke estas dimanĉo. Hola, apotekisto !

(alvenas apotekisto)
Apotekisto. — Kiu min alvokas

1 aŭte ? I
Romeo — Venu tien ĉi, horno ; vi 

senmonulo, mi bone vidas ; jen estas 
dek dukatoj, prenu ilin, donu al nii 
ĝian venendpzon, kiu rapide trafluu la vej
nojn kaj subite mortigu la trinkinton ; ke » 
lia korpo estu senigita je vivo tiel fort
ege kaj rapide, kiel brulanta polvo elĵetita 
el kavaĵo de mortiga kanono.

Apotekisto. — Vere tiun drogon mi ha
vas, sed Mantua leĝo mortpunas tiun, kiu 
ĝin vendos.

Romeo — Vi estas nuda, mizeroplena kaj 
timas la morton?! malsato estas gravur
ita sur via vizaĝo, nutromanko kaj mal
forteco montriĝas ĉe viaj okuloj ; males
timo kaj bezono kurbigas vian dorson ; la 
mondo kaj ĝia leĝo ne estas viaj amikoj, 
ĝi ne havas leĝon por riĉigi vin : forgesu do 
la leĝon, ne estu malriĉa, ricevu tiun monon.

Apotekisto — Kontraŭvole, nur devi
gata de mia mizero, mi konsentas.

Romeo — Mi forigas vian mizeron, mi 
ne prizorgas vian volon.

Apotekisto — Solvu tion en iu ajn flui
daĵo, kaj trinku je unu ekgluto : se vi ha
vos eĉ la forton de dudek homoj, ĝi vin 
mortigos subite.

Romeo — Jen estas via oro, la plej te
rura el ĉiuj venenoj kontraŭ la homaj ani
moj, mortigante pli en ĉi tiu tedema mon
do, ol la drogoj kiujn vi ne povas vendi; al 
vi mi vendas venenon ; vi nenion vendis al 
mi. Adiaŭ. Aĉetu nutraĵon kaj grasiĝu.

Venu fortiga likvoro, ne veneno ; venu 
kun mi apud la tombon de Julieto : estas tie 
kie mi devas vin trinki.

(/li eliras)
la angla originalo tradukis

Dro Venancio da Silva.
El

ILA PERLO
«Coelho Netto»

mateno Amo trakuradante la arba- 
vidts, ĉe 1’ unua suna lumeto, sur 

. Di
on la

Ia 
retojn 
blanka magnolia petalo brilan roseron. 
afana kaj tremanta la eta rosero, 
senmakula brusto de l’ floro, estis kiel koro 
senkulpa je peko.

J
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Amo, infana kaj ruzema, deŝiris la deli
katan petalon kaj alian .similan por ĉir- 
kaŭgardi la matenruĝan larmon koni raii la 
varmoj de 1’ akra kaj varmega suno.

Kaj li iris tra la arbaretoj sen direkto 
sagante ĉien, lasante kiel postsignon de sia 
pasado, ĉagrenojn (m la koroj, idiliojn en 
Ia animo.

Ce 1’ bordo de la maro li haltis.

Malavara donaco
Sro II. Ilodler, kies morto .eslis grara 

perdo por Esperanto, testamente donacis al 
Universala Esperanto Asocio, aparte de 
ĉiuj rajtoj al la gazeto Esperanto» kaj la 
«Universala Esperanta Biblioteko», la su
mon de Fr. 172.000.

h

D

-J

Li haltis por aŭdi la ĉastan kaj naivan 
plendon de 1’ ondoj kaj la senĉesan singul
ton de la ŝaŭmoj, kiuj naskiĝis el la ondoj 
kaj mortis en ili. '

Kaj li eksekvis la direkton de ia mevoj, 
kiuj sin levis de la maro kiel flugilhavaj 
ŝaŭmoj.

Poste li fermis per petalo la alian peta
lan. Interne la rosero tremis kiel agitanta 
koro. Amo kunligis la petalojn, ĵetis la juve
lujon en la ondojn kaj restadis rigardante 
ĝin fornaĝantan sur la verda floro de 1’ 
malsovaĝaj maroj.

Post jaroj, ĉe marbordoj de Sicilio, .si
dante Amo en ombro de ŝtonego atendante 
najadon, li vidis ke alproksimiĝas naĝanta 
sur la floro de 1’ malsovaĝaj maroj konko 
de senkompara blankeco.

Tiam li rememoris la magnolian petalon.
Li saltis en la maron, prenis la kon

kon kaj malfermis ĝin serĉante la roseron ; 
sed kuŝita kiel estis iam la akvero, Amo, 
la sciemulo, trovis delikatan perlon.

Rakontas feniciaj marvetmilitoj ke, dum 
la printempo, la grekaj maroj blankiĝas per 
florpetaloj.

Iuj aljuĝis la fenomenon al la intermeti- 
ĝo de la nimfoj, aliaj al la kaprico de Eolo, 
aliaj ankoraŭ al la koketeco de Amlitfito.

Sicilia fiŝkaptisto estis la sola vere pa
rolinta : >

«Estis blonda knabeto, kiu dum la tem
poj de la magnolioj kuradis la kampojn, 
ĉe la lumeto de 1’ ektagiĝo, deŝiradante 
florojn por ĵetkovri la maron per ili.

Ia promeso al Neptuno, finis la sici
lia fiŝkaptisto».

Nur tiani ekaperis la perloj.

Tradukis
l Stella cle Almeida.

NEKROLOGIO

DRO. TOBIAS R, LEITE
La 16 an de .Julio lasta mortis en Cam-B-m. 

pinas dro Tobias R. Leite, inĝeniero de Iain! 
Fervojo Aíogyana, bonfarinta ano de Bra-1 -ni 
zila Ligo Esperantista kaj unu el la plej Í j,oh 
kleraj kaj laboremaj esperantistoj. I

Li estis kunfondinto kaj prezidanto del 
«Suda Stelaro», la unua * 
dita en Brazilio.

Li verkis la jenajn librojn, 
helpis la propagandon de Esperanto en nialmn 
lando : Vortaro Esperanto - Portugalaj,nli, 
Diccionario Portuguez - Esperanto kajji,j;d 
Guia de Conversação. B

La du unuaj, kies aŭtorrajton li ĝentilelfdijj 
cedis al Brazila Ligo, estas eldonitaj de laiki < 
librejo Hacchette & C.° kaj la lasta, kiunBrmb 
oni kutimas disdoni kiel premion al la plej |pfq 
distingindaj gelernantoj de la esperantaj Mbíu 
kursoj en la lernejoj, de la librejo Genoudlbuoi 
& C.°, en Campinas. ■

Al lia familio Brazila Ligo sendis kon- noj 
dolencan telegramon. B

...... j i------------
esperanta klubo fon-I-no

i
kiuj multe! olli
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Brazila Ligo Esperantista

zLs condições de adhesão á Liga são 
as seguintes:

Os grupos filiados pagam vma quota 
annual de, pelo menos, Ĵ~>$000, correspon
dente a seis socios.

Qualquer socio de grupo filiado poderá 
adherir á Liga pagando a contribuição an
nual de 28500. I

O socio isolado paga a contribuição an
nual de 5$000.

Todo socio da Liga recebe gratuilamen
te o «Brazila Esperantisto».

E' socio bem feitor toda a pessoa que 
fizer á Liga, de uniti só vez, uma doação 
de, pelo menos, 20OS000.

O Kei Alberto e o Esperanto

S. M. Alberto I, Rei dos Belgas, aceitou 
o titulo de Alto Protector do 7° Congresso 
Universal de Esperanto, realisado en An
tuérpia, eni Agosto de 1911.

Ao telegramma de agradecimento que 
lhe loi enviado pelo presidente do Congres
so mandou Sua Majestade responder nos 
seguintes termos :

«O Rei ficou muito confmovido com o 
telegramma que lhe dirigistes em nome dos 
1.700 membros do 7° Congresso Universal 
de Espe’ into. Sua Majestade encarregou- 
me de pedir-vos fpie lhes transmittaes seus 
cordeaes agradecimentos.»

A esse congresso compareceram delega
dos officiaes dos seguintes paizes: Bélgi
ca, Estados Unidos, Brasil, Chile, Hespa- 
nha, Austria-Hungria, Noruega, Russia, Ni- 
caragua, Guatemala, Rumania, Persia e Chi
na. ; . I ! I

O representante official do Governo bra
sileiro foi o I)r. Agenor de Miranda, enge
nheiro do Telegrapho Nacional.

(Do «Jornal do Commercio»)

Factos notáveis

O governo da Finlandia concedeu ao 
.«Esperanto Instituto Finlandez» a subven
ção de 1000 marcos finlandezes para sua 
manutenção no corrente anno.

A Camara Commercial do Estado de 
Nova York adoptou o Esperanto como uma 

das linguas a serem incluídas nos program- 
mas dos proximos exames commerciàes.

Já ha alguns annos se vem realisando 
annualmente exames de Esperanto na Ca
mara Commercial de Londres.

dos
Pa-

t

O sr. Michelis di Rienzi, inspector 
Correios da França (Avenue Reine, 20 
ris XIV) reorganizou a Associação Espe
rantista do Pessoal dos Correios, Telegra
phos e Telephones da França e das Colo
nias. Aceitou o titulo de membro honora
rio o sr. Deschamps, ministro dos Correios, 
que prometteu apoiar os desejos dessa as
sociação no proximo Congresso Universal 
dos Correios, a realizar-se em Madrid. Con
siste este desejo na inclusão do Esperanto 
entre as linguas em que serão redigidos 
a futura Convenção Postal e todos os do
cumentos e fórmulas officiaes destinados á 
circulação entre os paizes contratantes.

O sr. M. de Rienzi, que é um scientista 
e escriptor de nomeada, fundou também, de 

'communi accordo com o conselheiro supe
rior dos Correios de Bamberg, a Liga In
ternacional dos Esperantistas dos Correios 
e Telegraphos.

A Brazila Ligo Esperantista enviou a 
essa associação uma relação de emprega
dos dos Correios e Telegraphos do Bra
sil que se dedicam á propaganda da la
cii e harmoniosa lingua auxiliar interna
cional.

O sr. Haenisch, ministro da Instrucção 
Popular da Allemanha, dirigiu, em 8 de 
Julho ultimo, ao sr. Rieck, director dos Cor
reios de Greifswald, a seguinte carta, pm 
resposta a um requerimento que lhe foi di
rigido : (

«Quanto ás aspirações de ser introdu
zido o Esperanto como lingua auxiliar [in
ternacional, «estou absolutamente de accôr- 
do». Acho, porém, que ainda não chegou 
o tempo de introduzir-se o Esperanto nas 
escolas, por ordem directamenle emanada 
deste .Ministerio.

Entretanto, onde quer que seja possível 
adoptal-o nas escolas, examinarei com atten- 
ção quaesquer propostas e de bom grado 
procurarei afastar as difficuldades que sur
girem. Será melhor que as sociedades es
perantistas expliquem ao publico a impor
tancia de seus esforços, e desse modo ac- 
celerem o seu «desideratum». *
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Esperantista Akademio
51, rue de Clichy — Paris

En majo lasta okazis elektoj de novaj 
Akademianoj.

Estas elektitaj: S-roj Corret, Grosjean- 
Maupin, Kuhln, Privat kaj Warden. Estas 
reelektitaj: S-roj Cart, Mybs kaj de Len- 
gyel. La Akademio konsistas el Ja nunaj 
15 personoj : Th. Cart, P. Cli rista ller, P. 
Corret, Evstifejeff, A. Grabowski, E. Gros
jean-Maupin, V. Ingiada, E. Kuhlii, P. Len- 
gyel, Dro Mybs, P. Nylon, E. Pi i vat, R. 
de Saussure, A. E. Wackrill, J. M. War
den.

Ciujn detalojn pri tiuj reelektoj oni tro
vos en N. XI (77) de Oficiala Gazeto.

N. B. Lau apliko .de la artikolo VII. 
2 de la regularo, la Akademio decidis ke 
Sro R. de Saussure ne plu estas (mernbro 
de la Akademio nek de la Lingva Kbnri- 
tato. , 1

KONSILETOJ AL TRADUKONTOJ
1. Ne tro penu traduki laŭvorte, 

grava afero estas la fundamenta ideo 
ĉiu esprimo uzita de la aŭtoro : kaj 
bone, sin apartigi de la vortoj mem kaj 
formi la ideojn nur enpense. Tiam, refor
mu ilin en vortojn, sed en Esperantajn vor
tojn anstataŭ en anglajn. Tradukante idi 
omaĵon oni zorgu pri la vera signifo kaj 
traduku nur laŭ tiu signifo.

2. Memoru, ke D-ro Zamenhof diris, ke 
la vera Esperanta stilo estas nur stilo sim
pla kaj logika kiu ne blinde imitas la sti
lon de tiu aŭ alia lingvo, sed havas sian 
karakteron tute specialan kaj n enista an. Xa 
Majstro plue diris, ke se iu tradukos en 
Esperanton laŭvorte el sia nacia lingvo, lia 
stilo estos malbona kaj sensenca.

3. Tial, ĉiam! celu traduki klare

La 
de 

estas

kaj
simple, memorante, ke vi tradukas por ali
landuloj kiuj havas nenian scion pr^A an
gla lingvo. F"

4. Bonaj gvidiloj por stilo estas La 
Krestomatio kaj ĝenerale la verkoj de Za
menhof, Kabe, Grabowski kaj aliaj kona
taj verkistoj.

5. Pro tio, ke la traduko super ĉio de
vas esti facile komprenebla kaj klara, sam
tempe enhavanta la ecojn de la origina
lo, estas bone, ke antaŭ ol traduki iun pecon, 
oni legu kaj relegu ĝin, ĝis oni estas certa, 
ke la esenca sinifo de la tuto, kaj la inter
rilatoj de ĝiaj partoj, estas pien? kompre

nataj. Poste tradukinte la pecon en Es
peranton oni metu ĝin flanken dum kelkaj 
tagoj kaj tiam ĝin reprenu kaj relegu, ne 
turnante sin al la originalo. Se en tiuj 
kondiĉoj la signifo de la tuto estas klara, 
kaj la Irazoj flue legeblaj kaj sen grama
tikaj eraroj, la tradukinto povos esti kon
tenta, sed se ne, aŭ se oni devas sin turni 
al la originalo por trovi la ĝustan signifon, 
sendube estas en ĝi io ne lona, kion estos 
necese refari.

6. Tradukado ne povas esti farata laŭ 
precizaj reguloj. Kiel supre montrite es
tas necese ke oni havu plenan komprenon 
de la originalo, kaj kompreneble ankaŭ de 
la signifo de ĉiu Esperanta vorto uzata. 
Oni do devas unue sin «identigi» kun la 
originala aŭtoro: kaj poste, sin transporti 
kvazaŭ en Esperanto-landon, por ke ĉiu vor
to kaj frazo en la tra luko estu tute logika 
kaj internacia. Oni fine legu laŭte la tra
dukon por kontroli ĝian «Esperantecon». 
Kaj oni ĉiam memoru, ke la tradukado de 
bonaj literaturajoj ne estas facila afero, sed 
ankaŭ ke, se oni sufiĉe klopodas kaj havas 
la kapablon por traduka laboro, oni povas 
prezenti per nia mirinda Esperanto la lin
gvajn nuancojn de preskaŭ ĉiu nacia verko.

rQR^resita^d LITERATURO. A25^ W> 
ghtiiW) 1?\.Á N.

KRONIKO
Amazonas. — Manaos. La ĵurnaloj «A 

Imprensa» kaj «O Tempo» transskribis Ia 
cirkuleron de Brazila Ligo al la tuta bra
zila esperantistaro.

Pará. —■- Heleni. En la ĵurnalo «Follia 
do Norte» dro Ignacio Moura publikigis ar
tikolon titolitan «Harmonio en la lingvo» 
en kiu li parolas pri la Nli a Universala 
Kongreso de Esperanto. La aliĝo de dro 
I. Moura al nia afero estas tre grava, ĉar 
li estas prezidanto de 1’ «Historia kaj Ge
ografia Instituto» en Pará, inĝeniero, jurna
listo, profesoro de matematiko kaj aŭtoro 
de diversaj verkoj pri historio kaj geogra
fio.

La jurnalo «A Provincia do Pará» (mal
fermis esperantan fakon aperantan ĉiulun
de kaj direktatan de dro Nuno Baena.

Maranhão. — S. Luiz. La Ĵurnaloj «Di
ario Official» kaj «A Pacotilha» sciigis sian 
legantaron pri la 6.a Brazila Kongreso de 
Esperanto. /

Ceará. — Fortaleza. La duan de Apri
lo la klubo «Nova Samideanaro» elektis sian 
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novan estraron, kiu konsistas el la jenaj 
personoj : Sro Francisco Assis Kego Fal
cão — prezidanto, sro Antonio Freire Ju 
cá — sekretario, profesorino Amelia de (Cas
tro — kasistino kaj Eurico Pinto Pereira
— oratoro. ( Illi

Rio Grande Norte.- Jam aliĝis al la 
Sesa Kongreso kvin personoj loĝantaj en 
la urilo Mossoró. Imitinda ekzemplo !

Pernambuco, — Recife. Sro Sebastião 
de Albuquerque malfermis esperantan kur
son per la kolonoj de la gazeto «Jornal de 
Recife». Tiu ĉi kaj «O Imparcial» publiki 
ĝis informojn pri la Sesa.

Bahia. — S. Salvador. Estas nun ĉef- 
inĝeniero de 1’ 9.a telegrafa distrikto dro 
Agenor de Miranda, ano de B. L. E. kaj 
oficiala reprezentinto de la brazila registaro 
ĉe la 7.a Universala Kongreso de Espe
ranto. La jurnalo «Diario de Noticias» skri 
bis pri la Sesa.

E. Santo. — Victoria. «Diario da .Ma
nha», transskribis la tutan cirkuleron pri la 
Kongreso kaj «A Imprensa» la alvokon de 
Brazila Ligo al la brazila esperantistaro.

Paraná. — Coritiba. La cirkulero pri 
la Sesa aperis en la jurnalo «A Republica». 
Malfermiĝis kurso de Esperanto en la So
cieto «Humanitalia Paranaense», kiu fun
kcias dimanĉe kaj ĵaŭde.

S. Cath arina. — S. Uoni facio. La «Es 
perantista Rondeto Verda Stelo», je la 
13 a de Julio, datreveno de sia fondiĝo, de
cidis aliĝi al Brazila Ligo Esp.

Rio Grande Sul. Pelotas. La 18 an 
de Aŭgusto, fondiĝis esperanta klubo no
mata «Verda Stelaro», kies estraro estas Ja 
jena: Prez. sro José Pedro Franz, sek. - 
sro Agenor C. de Barros kaj kas. - sro 
Estevan i Alves Farias. La provizora side
jo de 1’ klubo estas ĉe Sro Franz, en la 
strato Paysandú, 781. Funkcias en tiu ur
bo du kursoj de Esperanto direktataj de 
sro José P. Franz kaj fino Antoninha Ba- 
rum. ; ;

La jurnalo «A Opinião Publica» trans
skribis artikolon pri la parolado de profe
soro Cli Sarolea kaj la cirkuleron pri la 
Kongreso.

Rio de .Janeiro. - La 10 an de Julio 
okazis ĝenerala kunsido de la agema «Bra
zila Klubo Esperanto» por balotado de ĝia 
nova estraro, kiu estas la jena: Prezidan
to — inĝ° Hernani da Motta Mendes; vic
prez. — sro Odilio Pinto; unua sek. - sro 
Alcindo Terra; dua sek. - fino Esther Eri
ca Bloomfield ; unua kas, - sro Octavio A. 

de Azevedo Macedo kaj dua kas. — inĝ° 
Osmany Coelho e Silva.

Konsilantaro: sino Rachel Bessa kaj 
sroj dro Nuno Baena, dro Venancio da Sil
va, E. Felix Tribouillet, inĝ Antonio C. 
de Arruda Beltrão, sub kolonelo Lauriano 
das Trinas, fregatkapitano Pedro Manot Sar- 
rat, generalo Manoel Portilho Bentes, Ho
norio Leal kaj Flavio Norte.

La delegito ĉe Brazila Ligo Esperan
tista estas sro Severino Soares de Freitas.

Je la. 17 a de Julio vizitis la sidejon 
de Brazila Klubo «Esperanto» la angla es
perantisto majoro R. Raven Hart kaj lia 
edzino, kiuj estis pasaĝeroj en la vapor
ŝipo «Avon». La geesperantistoj tiam ĉe
estantaj tre ĝojis pro tiu vizito kaj invitis 
ilin por promenado al la ĉirkaŭaĵo de Rio de 
.Janeiro, kiu okazis la * sekvintan tagon.

Post la promenado gesinjoroj Hart in
vitis siojn A. Couto Fernandes kaj Odilio 
Pinto kaj linon Yrany Baggy de Araujo 
por tagmanĝi sur la vaporŝipo, kiu forve
turis je la dua vespere. Ke ili estu feliĉaj 
en Argentinujo, kie i'i nun loĝas, estas nia 
deziro.

La 2 an de Aŭgusto okazis en la si
dejo de B. K. E. Ja 40 a kunveno de «Vi
rina Klubo», kimi prezidis sino Romana Fors
ter Vidal. Estas reelektita ĝia estraro kon
sistanta el la ienai klubaninoi : Prez: -— 

j. — sino 
Correia; unua sek.—fino 
dua sek. — fino Roman- 
kas. - sino Orizaba I).

el la jenaj klubanino j : 
sino Romana Forste r Vidal ; vicprez 
Dioguina Chalréo 
.Julia Fernandes ; 
cina C aluton kaj 
Souza Guimarães.

Estas unuvoĉe aprobita la propono de 
lino .Julia Fernandes por ke oni metu en Ja 
protokolon kondolencan deziresprimon pri la 
morto de la klera kaj laborema esperantisto 
dro Tobias Rabello Leite.

La klul)o faris ntondonacojn al «Brazila 
Ligo Esperantista» kaj «Rifuĝejo de Nos
sa Senhora de Ponípéa».

Preskaŭ ĉiuj ĵurnaloj priparolis pri 
la Sesa, kaj «Jornal do Commercio», la plej 
grava cii Brazilio, publikigis la tutan cir
kuleron de la Organiza Komitato.

«A Rua» publikigis resumon de la belega 
parolado farita en Edimburgo de la klera 
profesoro Charles Saroléa, kiu akompanis la 
reĝon de Belgojn, Alberto 1 
zilo al Brazilio. Brazila 
ta sendis al Sro Saroléa 
gramon deziran tan al h'

Sro Saroléa dankis la 
sendita al la prezidanto

a, en lia vi- 
Ligo Esperantis- 
sahran radiotele- 
koran bonvenon, 

saluton per letero 
fle Brazila Ligo.
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Ciuj Ĵurnaloj publikigis la telegramon en 
Esperanto kaj sciigis sian legantaron ke 
Lia Mosta Reĝo akceptis la ti olon de Pro
tektanto de la 7a Universala Kongreso de. 
Esperanto, okazinta en Antverpeno.

1 A. C. F.

Novaj gazetoj ricevitaj
Monata Bulteno de «APLE( IL> ESPE 

RANTA GRUPO. Aperas en Esperanto ka. 
kataluna lingvoj. Redakcio kaj Admi list a 
cio: Mendizabal, 3. ler. Sabaddl. Hispanii 
jo. Jarabono: 2 pesetoj aŭ 8 respondku 
pionoj.

espe- 
5265.
Osc-

Verda Utopio. Internacia revuo 
ranta. Administracio kaj redakcio: 
Vehom\maĉi 7 - ĉ etme, Minarrti - ku, 
ka. Japanujo. Jarabono: 3 Yen.

Esperantista Voĉo. Monata Gazeto ln
ternacia. Redakcio kaj Administracio : Kra- 
kov. Pollando. Pedzichóu) 22. Jara abono: 
2 frankoj.

Bulgara Esperantisto. Organo de la 
Bulgara Esperantista Societo. Aperas mo
nate. Redaktejo kaj Administrejo: PI. Sve
la Nedelja», n. 6. Sofio, liui ijara jo. Jara
bono : 2 Sm.

La Suno. Gazeto speciala por propa
gando de la internacia helpa lingvo Espe-, 
ranto. Disdonata senpage en Kata!unujo. 
Redakcio: Peu de, ■ la Crea 10 — Bar
celona. Hispanujo.

Não me Talle nisto...
Comedia eni uni acto por H. X.

PREGO.......... 2W00

PREFACIO

O nome do autor desta comedia per
manece occulta, na capa, sob o pseudony- 
mo de H. X. .

II. X, porém, é, no mundo esperantis
ta brasileiro, bem conhecido pois mal en
cobre o nome do Exniâ. Sr. Dr. Everardo 
Backheuser, que sob elle se escondeu para 
redigir o primeiro curso de (‘speranto feita; 
pelas columnas d’O Paiz, e que foi o ini 
cio effectivo da propaganda da belsona lin 
gvo no Brasil.

Quando se realisou o l.° Congresso Bra 
sileiro de Esperanto, cm 1907, o Grupo Es 
perantista de Niteroi e o Gremio Drama 
tico da mesma cidade offereceram aos con 

gressistas uma post festo orri fôrma de es
pectáculo. Para esse espectáculo, o mesmo 
H. X., d’O Paiz, escreveu a pequena come
dia que hoje um Grupo de Amigos do Es
peranto resolve imprimir, após longa re- 
luctancia do Dr. Everardo Backheuser.

Foram interpretos, na primeira repre
sentação, os applaudidos amadores nitero- 
ienses : Irineo Coelho (BeltrãoK Emani Bas
tos (Bonifacio), Duarte da Silveira (John 
Smith), Jorge do Couto (Meyer), Jona- 
thas Botelho (Reynier) e a graciosa se
nhorita Laurita Cal Reiros de Miranda que 
se encarregou do papel principal (Sofia). 
O desempenho ioi impeccavel, «salvando 
(são palavras do autor) a comediasinha de 
um pavoroso insuccesso».

Bossa esta publicação, embora tardia, au
xiliar ainda um pouco a sempre e cada 
vez mais util propaganda da lingua inter
nacional auxiliar do I)r. Zamenhof, é o que 
deseja.

Uni grupo de amigos do Esperanto

.1 este prefacio apenas accrcscentamos 
gue o dr. E. Backheuser gent Umante offe- 
receu a edição de sua interessante comedia 
á «Brazila Ligo Esperantista».

Korespondado

Sro Talino Nuotio. Pori, Yrjonkitu 15, 
Finnlando, deziras korespondi letere kun 
gejunuloj. Li interŝanĝas PI kaj PM.

Sro Jo.ŝicugu Okamoto. ĉe Dri — 3 
— Kotogakto, Kioto, J apanaĝo, deziras ko 
respondi per PI. aŭ PK. kun samideanoj 
de la tuta mondo.

Stoj V. D. Sokolov. B. Pinaco kaj P. 
Kuznecov, Kuŝujo, Siberio, Blagoveŝĉensk, 
ĉe Amuro, deziras korespondi kun brazi 
laj geesperantistoj.

AT. B. La enskribo en tiu ĉi fako kostas 
S LOO aŭ du respondkuponojn.

Sro- J• Bloomfield.
KOMISIISTO
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